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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perancangan Buku 

2.1.1. Definisi Buku 

Menurut Haslam (2006), buku merupakan salah satu media komunikasi yang 

dapat memberikan informasi secara rinci dan berpengaruh besar dalam 

menyebarkan informasi dan pengetahuan tersebut serta tidak memiliki batasan 

tempat dan waktu sehingga pembaca dapat mengetahui informasi tersebut 

dimanapun dan kapanpun (hlm.6). 

2.1.2. Struktur Buku  

Menurut Haslam (2006) menyatakan bahwa struktur buku dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu front cover, back cover dan spine. Susunan yang berupa gambar dan 

type menjadi aspek sangat penting untuk memperkuat visualisasi dari  front cover 

karena front cover memiliki dampak visual yang paling besar diantara bagian 

buku lainnya (hlm.161). 

 Haslam (2006) membagi elemen-elemen pada front cover, spine dan juga 

back cover dalam beberapa bagian yaitu (hlm.161): 

1. Elemen pada front cover meliputi : 

a. Gambar 

b. Judul Buku 

c. Nama lengkap penulis 

d. Format dan ukuran, panjang flap, kedalaman spine dan juga 

permukaan yang disediakan untuk dicetak 
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2. Elemen pada spine meliputi : 

a. Nama lengkap penulis 

b. Judul buku 

c. Logo penerbit 

3. Elemen pada back cover meliputi : 

a. ISBN atau barcode 

b. Deskripsi singkat tentang buku atau sinopsis 

c. Bullet-point breakdown 

d. Daftar publikasi yang sebelumnya 

e. Kutipan dari reviewer 

2.1.3. Anatomi Buku 

Menurut Haslam (2006), anatomi buku dibagi menjadi 19 bagian yaitu (hlm.20): 

1. Spine: bagian luar buku yang digunakan untuk melapisi bagian tepi 

buku. 

2. Head band: bagian pada buku yang digunakan untuk 

menyambungkan bagian jilid buku. 

3. Hinge: bagian pada buku yang memiliki lipatan yang berada di 

endpaper diantara pastedown dan flyleaf. 

4. Head square: bagian pada buku yang kecil dan berfungsi sebagai 

pelindung bagian atas buku yang memiliki ukuran lebih besar. 

5. Front pastedown: lapisan endpaper yang ada di bagian dalam 

sampul buku yang tertempel serta untuk melindungi bagian 

tersebut. 
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6. Cover: jenis kertas atau papan yang terbuat dari karton yang 

bersifat lebih tebal dan ada pada bagian depan buku yang berfungsi 

untuk melindungi semua isi buku. 

7. Foredge square: lapisan yang terdiri atas cover dan bagian 

belakang buku dan memiliki sudut kecil sehingga memiliki fungsi 

untuk melindungi bagian depan buku. 

8. Front board: bagian depan buku tebal dan dilapisi dengan sampul 

buku. 

9. Tail square: lapisan pelindung kecil yang ada dibagian bawah 

sebuah buku. 

10. Endpaper: kertas yang memiliki ketebalan dan berfungsi sebagai 

penutup bagian dalam cover board dan menjaga lipatan dalam 

sebuah buku. 

11. Head: bagian atas dari sebuah buku. 

12. Leaves: bagian pada buku yang saling mengaitkan setiap halaman. 

13. Back pastedown: lembaran endpaper yang tertempel dan berada 

pada bagian belakang sebuah buku. 

14. Back cover: bagian belakang buku yang terlapisi dengan sampul. 

15. Foredge: bagian depan buku yang memiliki tepi. 

16. Turn-in: bagian dalam buku yang memiliki tepi pada kertas yang 

dilipat dari arah luar ke dalam. 

17. Tail: bagian bawah sebuah buku. 

18. Fly leaf: bagian halaman dibalik endpaper. 
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19. Foot: bagian bawah halaman pada sebuah buku 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Jenis-jenis Buku 

Trim (2009) menyatakan bahwa jenis buku dibagi menjadi tiga yaitu:  

1. Buku Fiksi  

Jenis buku ini merupakan buku yang isinya lebih imajinatif dan lebih 

mengutamakan kreativitas penulis 

Contoh : novel, fabel, cerpen dan lain sebagainya. 

2. Buku Non Fiksi 

Jenis buku ini merupakan buku yang isinya berdasarkan fakta dan ilmu 

pasti  

Contoh : eksiklopedia, buku pelajaran dan lain sebagainya. 

3. Buku Faksi  

Jenis buku ini merupakan buku yang isinya berdasarkan dari kisah nyata 

atau yang sesungguhnya terjadi 

Contoh : buku biografi  

Gambar 2.1. Bagian-bagian Buku 

(Book Design, 2006) 
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2.1.5. Penjilidan 

Ambrose dan Harris (2011) menjelaskan bahwa binding atau penjilidan adalah 

format yang secara langsung akan mempengaruhi layout, dimana terdapat 

berbagai macam metode dalam penjilidan seperti halnya menggunakan lem panas 

(perfect binding), staples (saddle-stitch), dan spiral (wire binding) yang membuat 

bentuk akhir dari fisiknya akan berubah.  

2.2. Fotografi 

Dalam dunia desain grafis, fotografi sangat berguna dalam membantu meyakinkan 

audience mengenai apa yang ingin disampaikan oleh desainer. Contohnya pada 

iklan makanan atau brosur restoran, audience akan lebih tertarik jika melihat foto 

makanan aslinya. Karena adanya fotografi, maka orang dapat secara langsung 

mengambil keputusan untuk memilih apa yang sudah ditampilkan di foto. Seperti 

yang dikatakan oleh Langford, Fox, dan Smith (2010), bahwa fotografi 

merupakan cara tercepat dalam menampilkan sesuatu. Tetapi dengan fotografi, 

kenyataan bisa dimanipulasi dan ini sering terjadi pada dunia periklanan (hlm. 1). 

Untuk iklan makanan misalnya antara produk makanan asli dan dalam fotografi 

pasti ada perbedaan dikarenakan efek lighting, proses pengeditan, tamabahan 

pewarna, asap buatan dan lain sebagainya yang dapat membuat makanan tersebut 

terlihat lebih menggiurkan jika dilihat oleh audience. Langford juga mengatakan 

hal ini dikarenakan fotografi adalah media persuasi dan propaganda yang kuat 

sehingga sering dipakai dalam dunia periklanan atau komersial. Adimodel 

membagi posisi lighting pada fotografi objek ke dalam beberapa bagian (hlm. 24-

25), antara lain: 
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a) Main light  

Main light atau key light merupahkan cahaya utama yang digunakan untuk 

menerangi objek. Biasanya main light di set dengan intensitas cahaya 

paling besar diantara lampu lainnya.  

 

b) Fill light  

Fill light merupahkan cahaya pengisi yang digunakan untuk membantu 

menerangi daerah-daerah yang gelap atau berbayang. Biasanya fill light 

berlawanan dengan arah main light.  

 

c) Back light/ rim light  

Cahaya back light berperan untuk menerangi objek dari arah belakang. 

Back light menciptakan sisi pinggir pada model menjadi berpendar dan 

membantu memisahkan objek dengan background.  

 

d) Background light 

Background light digunakan untuk menerangi background objek untuk 

memisahkan objek dengan background.  

2.2.1.  Teknik Fotografi 

Dalam fotografi memiliki berbagai teknik dalam pengambilan sebuah foto untuk 

mendapatkan sebuah foto yang sesuai. Teknik-teknik tersebut antara lain 

(Haryanto, 2010): 
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1. Teknik HDR 

Teknik yang digunakan dalam fotografi yaitu untuk memproduksi cahaya 

dinamis yang lebih besar dibanding yang standard. Tone dari hasil 

fotografi ini lebih mudah untuk diolah atau diedit kembali.  

2. Teknik High Speed 

Teknik ini pada dasarnya yaitu teknik fotografi menangkap gambar 

dengan shutter speed sangat cepat. Biasanya untuk teknik ini shutter speed 

yang dipakai yaitu 1/8000 detik. Oleh karena itu, fotografer dapat 

menghasilkan momen atau foto tanpa blur. Mengambil foto dengan high 

speed biasanya menggunakan lensa dengan aperture yang lebar. 

3. Teknik Soft Focus 

Teknik fotografi ini menciptakan garis halus yang di foto sedikit buram 

dengan tepi yang tegas. Hasil foto ini sering dinamai dengan dreamy atau 

glamour yang biasanya digunakan untuk foto wedding atau fashion 

photography. Hanya terdapat beberapa kamera modern yang dapat 

menghasilkan foto soft focus. 

4. Teknik Infrared 

Teknik fotografi ini menangkap cahaya yang tidak terlihat atau kasat mata, 

sehingga disebut dengan spektrum atau Infrared. Untuk memotret dengan 

teknik ini diperlukan filter dan tripod. Tripod dalam teknik ini berfungsi 

sebagai stabilizer saat memotret dengan menggunakan shutter speed yang 

lambat dan juga dengan aperture yang kecil.  
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5. Teknik Pinhole 

Teknik yang tidak menggunakan gadget canggih tetapi mengingatkan pada 

jaman dulu yang mengabdikan momen dengan lubang seperti lubang 

jarum kecil yang menggunakan teknik tangkapan cahaya seperti layaknya 

kamera normal. 

6. Teknik Tilt-Shift 

Teknik yang bergantung pada perspektif yang ada didalamnya. Saat skala 

yang memang sengaja dirubah, maka akan tercipta fotografi tilt-shift yang 

memainkan perhitungan skala yang dikenal oleh mata sehingga muncul 

ukuran baru yang unik.  

7. Teknik Panning 

Teknik panning dalam fotografi merupakan perpaduan antara teknik slow 

speed dengan teknik high speed photography. Obyek yang difoto sama 

sama sedang bergerak, namun yang menjadikan teknik ini unik adalah, 

hasil foto dengan teknik ini akan menampakkan obyek utama yang terlihat 

jelas/tajam namun elemen lain (background dan foreground) akan menjadi 

blur karena gerakan (motion blur). 

8. Teknik Slow Speed 

Teknik Slow Speed atau yang sering juga disebut dengan teknik long 

exposure merupakan salah satu teknik yang lazim dipergunakan oleh para 

fotografer untuk menggambarkan obyek yang sedang bergerak. Teknik ini 

disebut slow speed / long exposure photography. Disebut demikian karena 
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untuk melakukan teknik ini diperlukan setting shutter speed yang lambat 

sehingga terjadi exposure yang lebih lama. 

9. Teknik Depth of Field 

Teknik Depth of Field ini seakan-akan menunjukan kehidupan dari foto 

yang dibagi menjadi foreground dan background yang di mana ada yang 

menjadi titik fokus dari sebagian objek dan yang lainnya blur sehingga 

penikmat foto dapat merasakan ketajaman dari objek utama. 

 

2.2.1.  Jenis Fotografi 

Fotografi memiliki banyak jenis di dalamnya. Dari setiap jenis fotografi ini juga 

memiliki ciri khas yang unik dan menarik serta berbeda satu sama lain. Berikut 

ragam genre dalam dunia fotografi (Haryanto, 2010. Hlm. 19): 

1. Human Interest Photography 

Human interest photography adalah fotografi dengan objek manusia. 

Namun ada hal mendasar dari fotografi human interest ini yaitu lebih ingin 

menonjolkan sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan 

sekitarnya dalam kesehariannya. Selain itu, melalui moment-moment yang 

dibidik fotografer diharapkan mampu membangkitkan perasaan empati 

maupun simpati bagi para penikmat foto. 
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2. Portrait Photography 

Portrait Photography adalah foto yang menampilkan orang dengan 

ekspresi , mimik dan gaya tubuh yang berbeda dikarenakan setiap orang 

tentunya memiliki karakteristik dan kepribadian yang unik. Biasanya 

memfokuskan pada wajah. Oleh karena itu, wajah seseorang dalam foto ini 

menjadi fokus utama agar kesan emosional dapat dimunculkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Human Interest Photography 

(http://www.photographylife.com/jenis-fotografi-human/) 
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3. Aerial Photography 

Aerial Photography merupakan foto yang dibidik menggunakan teknik 

bird eye, yaitu teknik fotografi dengan pengambilan foto (angle) yang 

dilakukan dari atas. Untuk melakukannya, sang fotografer membutuhkan 

alat bantu khusus seperti drone atau dengan menaiki pesawat dan 

helikopter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Portrait Photography 

(Fotografi 64, 2010) 

Gambar 2.4. Aerial Photography 

(http://www.photographylife.com/jenis-macam-genre-fotografi-aerial/) 
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4. Stage Photography 

Stage Photography merupakan jenis fotografi dimana sang fotografer 

memotret seseorang atau group diatas panggung saat melakukan sebuah 

performa baik pertunjukan budaya ataupun musik. Gerakan orang yang 

tampil di atas panggung pasti ekspresif ditambah lagi dengan bantuan 

lighting yang membuat foto menjadi lebih hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Landscape Photography 

Landscape photography adalah fotografi dengan hasil potret pemandangan 

alam seperti pantai, gunung, langit dan sebagainya. Jenis fotografi ini 

dibutuhkan cahaya alam yang sedang cerah sehingga hasilnya juga indah.  

 

 

 

Gambar 2.5. Stage Photography 

(http://www.photographylife.com/jenis-fotografi-stage/) 
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6. Wildlife Photography 

Jenis fotografi ini biasanya memotret hewan-hewan liar yang secara 

langsung ke habitat aslinya. Biasanya hanya dilakukan oleh para fotografer 

profesional yang menjadi kontributor sebuah media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Landscape Photography 

(http://www.photographylife.com/jenis-fotografi-landscape/) 

Gambar 2.7. Wildlife Photography 

(http://www.bitebrands.co/jenis-jenis-fotografi/) 
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7. Macro Photography 

Jenis fotografi ini yaitu memotret objek-objek berukuran kecil seperti 

hewan serangga, tumbuhan mini atau bunga yang berada di sekitar. Macro 

photography yaitu membuat objek yang berukuran kecil terlihat dekat dan 

juga sangat detail. Untuk mendapatkan foto tersebut, diperlukan kamera 

DSLR maupun kamera yang memiliki fitur zoom sehingga dapat 

menangkap objek dengan jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fashion Photography 

Fotografi ini lebih menonjolkan estetika atau keindahan desain pakaian 

dengan berbagai model yang menjadikan foto ini menjadi titik fokus 

utama dalam fashion photography. Peran model dalam jenis fotografi ini 

juga menjadi hal penting yang terkadang memiliki kesamaan dengan 

portrait photography. Keduanya sama-sama memunculkan sosok manusia, 

namun dalam fashion photography yang menjadi fokus utama adalah 

desain pakaiannya yang dikenakan model itu sendiri.  

Gambar 2.8. Macro Photography 
(http://www.bitebrands.co/jenis-jenis-fotografi/) 
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9. Photojournalism  

Jenis fotografi ini biasanya dilakukan oleh fotografer yang menjadi 

kontributor sebuah media. Tujuan utama  journalism photography yaitu 

menyajikan foto yang memiliki cerita atau nilai berita. Kemudian, foto 

tersebut digunakan untuk keperluan penayangan berita atau publikasi di 

media massa. Objek yang diambil untuk  photojournalism adalah hal atau 

kejadian yang terjadi di sekitar kita. Yang menjadi prinsip utama 

dalam photojournalism yaitu hasil foto merupakan kejadian sesungguhnya 

yang tanpa rekayasa atau sering disebut spontan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Fashion Photography 

(http://www.kelasfotografi.com/the-types-of-photography/) 
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10. Still Life Photography 

Still Life photography yaitu jenis fotografi dengan memotret objek atau 

benda mati agar terlihat lebih hidup. Still life photography mampu 

memberikan kesan kepada penikmat foto melalui keindahan, komposisi, 

properti, dan pencahayaan yang bagus. Jenis fotografi ini sering digunakan 

untuk keperluan komersial seperti iklan dengan menonjolkan bentuk atau 

tampilan dari produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Journalism Photography 

(http://www.kelasfotografi.com/the-types-of-photography/) 

Gambar 2.11. Still Life Photography 

(http://www.bitebrands.co/jenis-jenis-fotografi/) 
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11. Commercial Photography 

Commercial Photography adalah jenis fotografi yang ditujukan semata-

mata untuk kepentingan komersial seperti contohnya pembuatan iklan. 

Dalam jenis fotografi ini dapat meliputi foto fashion, food, still life dan 

lain sebagainya. Keahlian dalam fotografi ini sangat dibutuhkan karena 

kehadiran foto yang menarik dalam sebuah iklan akan membantu dalam 

menciptakan image positif di benak para audiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Food photography   

Food photography yaitu foto yang bukan hanya menampilkan makanan 

dalam piring saja tetapi sang fotografer harus mampu menciptakan 

komposisi, peletakan dan memperlihatkan detail dari sebuah makanan. 

Untuk mendapatkan foto makanan yang indah fotografer harus 

menampilkan tekstur makanan secara detail  dan jelas supaya  

mendapatkan hasil foto food photography yang bagus dan menarik. 

 

 

Gambar 2.12. Commercial Photography 

(http://www.bitebrands.co/jenis-jenis-fotografi/) 
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2.3. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah satu-satunya disiplin dalam dunia seni dan komunikasi visual yang 

memperjelas atau menerangkan sebuah informasi kepada audiens (Male, 2007, 

hlm. 90). Sedangkan, Zeegen (2009) menambahkan bahwa ilustrasi diciptakan 

untuk memahami sekitar dan memungkinkan audiens dan pencipta untuk 

menggambarkan atau mengkomunikasikan seluk beluk kehidupan (hlm. 6). 

2.3.1. Tujuan Ilustrasi 

Menurut Arifin dan Kustrianto (2009), ilustrasi merupakan suatu media untuk 

memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan, dimana biasanya ilustrasi 

memberikan variasi pada isi buku hingga menarik, memotivasi, komunikatif, dan 

memudahkan pembaca untuk memahami pesan. Arntson (2012) juga mengatakan 

Gambar 2.13. Food Photography 

(http://www.bitebrands.co/jenis-jenis-fotografi/) 
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bahwa ilustrasi adalah untuk mempersembahkan sebuah produk, membagi cerita, 

menerangkan sebuah konsep, atau menunjukkan sesuatu. 

2.3.2. Jenis-jenis Ilustrasi 

Menurut Arntson (2012), berikut adalah jenis-jenis ilustrasi untuk menyampaikan 

tujuan tersebut (hlm. 154-157): 

1. Advertising dan Editorial Illustration 

Advertising illustration bermaksud untuk menjual sebuah produk atau layanan 

yang dapat ditawarkan ke konsumen. Sedangkan editorial illustration 

berfokus dengan mengomunikasikan emosi atau opini melalui garis, bentuk, 

dan penempatan. 

2. Recording dan Book Illustration 

Sampul CD dan DVD juga dapat dijadikan peluang ilustrator untuk 

menuangkan ide dalam bentuk gambar dan tipografi. Sedangkan book 

illustration menentukan penjualan sebuah buku, yang biasanya ilustrator 

diberikan arahan oleh art director terlebih dahulu. 

3. Magazine dan Newspaper Illustration 

Majalah bergantung kepada ilustrasi untuk memikat perhatian pembaca. 

Sebuah gambar harus memuat seluruh informasi visual untuk cerita yang 

mendampingi. Namun, koran sering menggunakan gambar berwarna hitam 

putih di bagian editorial. Koran biasanya menggunakan warna hanya untuk 

bagian depan atau artikel yang dimuat dengan spesial.  
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4. Fashion Illustration 

Fashion illustration tidak selalu menyampaikan informasi mengenai bahan 

yang digunakan, namun lebih berusaha untuk meyakinkan audiens dengan 

suasana ilustrasi. 

2.3.3. Gaya Ilustrasi 

Ilustrasi memiliki gaya masing-masing. Gaya tersebut dapat menentukan karakter 

seseorang, dan gaya ilustrasi memiliki beberapa aliran. Menurut Gumelar (2015), 

ilustrasi ada empat klasifikasi, yaitu: 

1. Realisme 

Hasil akhir gaya realisme memiliki ciri khas yaitu hampir meniru objek nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kartunisme 

Ilustrasi kartunisme dapat dikenali dengan gaya menggambar yang terlihat 

sederhana, lucu, dan bervariasi. 

Gambar 2.14. Gaya Realisme 

(http://www.paintingandframe.com/art-prints/realism-paintings) 
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3. Hibrida 

Hibrida merupakan gaya ilustrasi yang biasanya menggabungkan antara gaya 

realis dengan kartun. Gaya hibrida memiliki ciri khas melebih-lebihkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Gaya Kartunisme 

(http://www.paintingandframe.com/art-prints/cartoonist-paintings) 

Gambar 2.16. Gaya Hibrida 

(http://www.paintingandframe.com/art-prints/hibrida) 
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4. Fine Art 

Ilustrasi fine art merupakan gaya yang membutuhkan emosi pembuatnya. 

Hasil akhir tidak selalu dapat dikatakan sesuai dengan minat audiens, namun 

tetap bisa dirasakan aliran seni dalam ilustrasi tersebut.  

 

 

 

2.4. Perancangan Buku 

Dalam peracangan buku, terdapat berbagai macam elemen didalamnya seperti 

teks, layout, dan tipografi yang bersatu. Elemen tersebut memiliki kekuatannya 

masing-masing demi mencapai kesatuan tersebut dan menjadi sebuah buku yang 

dapat membuat pembaca meresap informasi secara nyaman.  

!
2.5. Unsur-unsur Desain Komunikasi Visual 

Menurut Kusrianto (2007, hlm. 1-2), Desain Komunikasi Visual adalah suatu ilmu 

yang mempelajari tentang bagaimana konsep komunikasi secara kreatif melalui 

berbagai media yang dipakai untuk penyampaian sebuah pesan dengan visual dan 

menggunakan elemen-elemen grafis berupa bentuk, gambar, komposisi warna, 

layout, dan penataan huruf sehingga pesan yang akan disampaikan dapat mudah 

Gambar 2.17. Gaya Fine Art 

(http://www.paintingandframe.com/art-prints/fine art-paintings) 

Perancangan Buku Informasi..., Made Rahninta, FSD UMN, 2018



28 
 

diterima oleh setiap orang. Supriyono (2010, hal. 56), mengatakan bahwa dalam 

buku Desain Komunikasi Visual Teori dan Aplikasi, dalam sebuah desain terdapat 

beberapa elemen visual yang perlu untuk diperhatikan sehingga dapat 

menghasilkan komposisi desain yang indah, harmonis, menarik dan juga 

komunikatif. 

2.5.1. Garis 

Garis merupakan salah satu unsur utama dalam menghasilkan sebuah 

bentuk. Sebuah garis tentunya memiliki dimensi dan juga memiliki arah 

yang saling berhubungan maupun saling bersinggungan. Garis juga 

memiliki sifatnya masing-masing seperti panjang, pendek, horizontal, 

vertikal, lurus, lengkung, patah, putus-putus, bertekstur dan lain 

sebagainya. Menurut Kusrianto (2007, hal. 282), suatu garis mempunyai 

jenis dan makna yang berbeda-beda dan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Garis tegak berarti tinggi, tegas dan kuat 

2. Garis datar berarti statis, dan tenang 

3. Garis lengkung berarti lemah, terarah dan lembut 

4. Garis patah berarti tajam dan hati-hati 

5. Garis miring berarti dinamis dan bergerak 

6. Garis berombak berarti lunak, berirama dan lentur 
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2.5.2. Warna  

Warna merupakan suatu pendukung dari adanya sebuah gambar yang mewakili 

emosi seseorang dalam berkomunikasi. Setiap warna memberikan kesan dan juga 

arti tertentu tergantung dari siapa pengamatnya. Menurut Sherin (2012) warna 

dapat membantu seorang desainer untuk mendapatkan perhatian audiens dari hasil 

desainnya dalam penyampaian pesan. Begitu juga bagi audiens tentunya warna 

dapat membantu secara mudah dan cepat dalam memberikan persepsi terhadap 

pesan yang disampaikan oleh desainer (hlm.7). 

 

Gambar 2.18 Warna Bright dan Warna Pastel 

(Design Elements, Color Fundamentals, 2012) 

 

2.5.2.1. Psikologi Warna 

Dalam mengekspresikan ide seni dan desain, pendeskripsian warna seringkali 

menjadi masalah tersendiri. Jika bentuk dan proporsi dapat diukur secara 

matematis, maka lain halnya dengan warna. Warna dapat memainkan begitu 

banyak peran dalam suatu desain. Warna memberi kejelasan pada pemirsa untuk 

mendeskripsikan pesan visual yang disampaikan. Warna melengkapi gambar yang 

mewakili suasana kejiwaan dalam berkomunikasi.  
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Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam untuk menyentuh 

kepekaaan penglihatan dan merangsang munculnya perasaan. Warna 

menjadi bagian dari elemen desain dan juga bagian dari proses 

perancangan sebuah logo. Berdasarkan buku yang berjudul Universal 

Principles of Design, karangan William Lidwell, Kritina Holden dan Jill 

Butler (2010), warna berguna untuk menarik perhatian orang dan dapat 

memberikan arti tertentu. 

Menurut Ambrose dan Harris (2005) warna dapat dibagi menjadi 

tiga yaitu, hue, saturation, dan value. Hue mengarah ke karakteristik dari 

warna yang membuat kita dapat membedakan warna-warna. Hue colours 

berasal dari perpaduan antara gelombang cahaya. Sedangan, saturation 

merupakan simbol dari keaslian warna yang dimulai dari putih hingga 

warna sesungguhnya (biru, merah, hijau, dll). Semakin tinggi saturasinya 

semakin cerah warna yang dihasilkan, semkin rendah saturasinya semakin 

kusam / gelap warna yang dihasilkan. Value merupakan seberapa 

terangnya atau gelapnya suatu warna. Value didapatkan dari pencampuran 

warna putih atau hitam dengan warna-warna lainnya (hlm.18). 
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2.5.2.2. Psikologi Warna 

Starmer (2012), menyatakan bahwa sebuah warna dapat mencerminkan emosi 

yang kuat dan pencahayaan yang tepat dapat mempengaruhi mood. Beberapa 

group warna tertentu akan mencerminkan sebuah emosi. Terdapat beberapa emosi 

dari kelompok warna yang telah diketahui. Emosi ini dapat berubah tergantung 

dari kedalaman warna: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Colour Harmony 

(http://elambert.vidahostschools.com/wp-content/uploads/2015/03/colour.jpg) 

Gambar 2.20. Pink Colour Pallete 

(http://www.color-hex.com) 
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Warna pink menimbulkan emosi warna yang menggambarkan perasaan senang, 

sifat feminim, positif, dan hidup. 

 

 

 

 

 

Warna merah menimbulkan emosi warna berupa bergairah, berani, mendalam, 

kenyamanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Red Colour Pallete 

(http://www.color-hex.com) 

Gambar 2.22. Orange Colour Pallete 

(http://www.color-hex.com) 
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Warna orange menimbulkan emosi warna yang menenangkan, kreatif, hangat dan 

nyaman.  

 

 

 

 

 

 

Warna kuning menimbulkan emosi warna berupa kehangatan sedangkan warna 

kuning yang kuat akan membantu otak bekerja lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Yellow Colour Pallete 

(http://www.color-hex.com) 

Gambar 2.24. Green Colour Pallete 

(http://www.color-hex.com) 
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Warna hijau menimbulkan emosi warna berupaalami, tenang dan menyegarkan 

dan juga kenyamanan. 

 

 

 

 

 

 

Warna biru menimbulkan emosi warna berupa berhubungan dengan langit dan air, 

bersih dan tenang, dingin 

 

 

 

 

 

Warna ungu menimbulkan emosi warna berupa kesan seksi, dingin dan spiritual. 

Gambar 2.25. Blue Colour Pallete 

(http://www.color-hex.com) 

Gambar 2.26. Violet Colour Pallete 

(http://www.color-hex.com) 
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2.5.3. Layout 

Layout juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan karena penempatan 

teks dan elemen gambar dalam sebuah desain sangat mempengaruhi hasil dari 

desain itu sendiri. Sebuah layout meliputi penyusunan, pembagian teks/gambar 

dalam suatu halaman, mengatur jarak spasi, mengelompokkan teks dan grafik, 

serta menekankan suatu bagian tertentu. Penataan teks dan gambar yang dibuat 

akan mempengaruhi audiens dalam melihat dan menerima sebuah pesan atau 

konten yang disampaikan. Menampilkan elemen visual dan elemen tekstual yang 

dapat dikomunikasikan kepada audiens dengan mudah merupakan salah satu hal 

utama sebuah layout (Ambrose dan Harris, 2011, hlm. 6-9). Menurut Rustan 

(2009, hlm. 74) membagi layout menjadi beberapa prinsip, yaitu:  

a. Balance 

Keseimbangan perlu diperhatikan pada pengaturan elemen-elemen pada layout 

sehingga audiens tidak kesulitan untuk membacanya. 

b. Sequence  

Urutan perhatian dalam sebuah informasi untuk memudahkan audiens dalam 

membaca. 

c. Emphasis  

Penekanan untuk menciptaan daya tarik tersendiri guna untuk menarik perhatian 

audiens agar langsung terpaku pada apa yang ingin disampaikan melalui 

penekanan tersebut. 
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d. Unity  

Elemen-elemen di ada dalam layout yang ditata dengan komposisi yang 

sedemikian rupa sehingga menciptakan sebuah kesatuan. 

2.5.4. Grid 

Menurut Ambrose dan Harris (2012), grid bertujuan untuk memuat dan 

menempatkankan elemen desain yang bertujuan untuk mempermudah suatu 

keputusan. Melalui penggunaan grid akan menghasilkan keakurasian dalam 

penempatan elemen. (hlm. 27). Sedangkan, menurut Landa (2013) grid adalah 

panduan atau struktur komposisi secara vertikal maupun horizontal yang membagi 

suatu desain ke dalam kolom dan margin (hlm. 174).  

Tondreau (2009) juga menambahkan grid merupakan sebuah alat bantu 

untuk melakukan proses layout yang digunakan untuk mengatur jarak dan juga 

penempatan komposisi teks, gambar, serta objek lainnya dalam satu halaman 

(hlm. 8). Struktur dasar menurut Tondreau (2009) meliputi single-column grid, 

two-column grid, multi-column grid, modular grid, dan hieararchical grid (hlm. 

25-30).  

1. Single-column Grid 

Single-column grid biasanya digunakan untuk komposisi teks atau gambar 

berupa esai, berita, atau buku.  
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Gambar 2.27 Single-column Grid 

(Layout Essential:100 Design Principle for Using Grid, 2009) 

 

2. Two-columm Grid 

Digunakan untuk teks yang bermuatan banyak atau untuk menyajikan 

informasi di kolom yang berbeda. Double-column grid dapat disusun dengan 

ukuran rata maupun tidak rata, tapi ukuran idealnya adalah dimana satu kolom 

biasanya dibuat lebih besar dari kolom yang lain. 

 

Gambar 2.28 Two-column Grid 

(Layout Essential:100 Design Principle for Using Grid, 2009) 
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3. Multi-column Grid 

Grid yang memberikan fleksibitas dibanding kedua grid sebelumnya, 

menggabungkan beberapa kolom dengan ukuran yang bervariasi, dan jenis grid 

ini biasanya dipakai dan sangat berguna untuk majalah dan website.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Multi-column Grid 

(Layout Essential:100 Design Principle for Using Grid, 2009) 

 

4. Modular Grid 

Merupakan grid terbaik untuk menempatkan informasi yang kompleks, 

biasanya grid jenis ini banyak ditemui pada koran, grafik, kalender dan juga 

tabel. 
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Gambar 2.30 Modular Grid 

(Layout Essential:100 Design Principle for Using Grid, 2009) 

 

 

5. Hierarchical Grid 

Grid yang membagi halaman menjadi beberapa zona atau wilayah, dan 

banyak hierarchical grids yang terbuat dari kolom  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Hierarchical Grid 

(Layout Essential:100 Design Principle for Using Grid, 2009) 
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2.5.5. Tipografi  

Menurut Carter, Day, dan Meggs (2013), tipografi merupakan bentuk visual 

sebuah komunikasi yang sangat menonjol. Carter, Day, dan Meggs juga 

mengungkapkan klasifikasikan tipografi diantaranya termasuk dalam kategori 

tipografi seperti old style, transitional, modern, egyptian, sans serif, dan 

decorative (hlm. 38-40). 

Sedangkan menurut Cullen (2012), tipografi dapat dibagi menjadi beberapa 

kategori berdasarkan ciri-ciri dan perkembangan sejarah. Kategori tipografi 

tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (hlm. 15): 

a. Serif 

Dalam tipografi kategori ini dapat dibagi lagi menjadi empat jenis: 

transitional, modern, humanist dan juga oldstyle.  

!
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Gambar 2.32 Jenis-jenis Serif 
(Design Elements, Typography Fundamentals: A Graphic Style Manual for Understanding How 

Typography Affect Design, 2014) 

 

 

b. Slab Serif 

Dalam tipografi kategori ini dibagi menjadi dua jenis: Egyptian dan 

Clarendon 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Jenis-jenis Slab Serif 
(Design Elements, Typography Fundamentals: A Graphic Style Manual for Understanding How 

Typography Affect Design, 2014) 
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c. Sans Serif 

Dalam tipografi kategori ini dapat dibagi lagi menjadi empat jenis; grotesque, 

geometric, humanist, dan transitional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Jenis-jenis Sans Serif 
(Design Elements, Typography Fundamentals: A Graphic Style Manual for Understanding How 

Typography Affect Design, 2014) 

 

Bentuk dan bagian dalam huruf pada gambar menggunakan garis bantuan 

yang tidak terlihat untuk memberikan keselarasan tipografi tersebut. Berikut 

adalah komponen utama dalam membentuk sebuah huruf (Carter, Day, dan 

Meggs, 2013, hlm. 32); 
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a. Baseline 

Garis bayangan yang menempatkan huruf dalam posisi sejajar dan merupakan 

batas antara bagian terbawah huruf besar dan huruf kecil. 

b. Beard-line 

Garis bayangan yang posisinya bersama dengan descender. 

c. Capline 

Garis bayangan horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas huruf kecil. 

d. Meanline 

Garis bayangan horizontal yang menjadi batas dari bagian badan huruf kecil. 

e. X-height 

Tinggi dari badan huruf kecil. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Komponen Utama Huruf 

(Typographic Design: Form and Communication, 2012) 

 

 

2.6. Prinsip-prinsip Desain Komunikasi Visual 

Menurut Pujiriyanto (2005, hal. 92), bahwa terdapat lima prinsip desain yang 

harus diperhatikan untuk dapat merancang sebuah desain yang menarik dan 

komunikatif, antara lain: 
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1. Kesederhanaan  

Prinsip desain yang menerapkan elemen-elemen yang sederhana dan tidak 

berlebihan sehingga hasil yang disampaikan tepat pada tujuannya  

2. Keselarasan  

Prinsip desain yang diterapkan harus sesuai dengan elemen yang satu pada 

elemen lainnya  

3. Keteraturan  

Irama prinsip desain yang diterapkan membentuk gerakan elemen-elemen 

secara berulang dan teratur sehingga memberikan kesan komposisi yang 

indah 

4. Kesatuan  

Prinsip desain yang diterapkan menghubungkan elemen-elemen yang 

dirancang saling berhubungan sehingga menjadi suatu kesatuan yang kuat. 

Kesatuan juga menjadi target dimana alur sebuah desain lebih muda untuk 

dimengerti 

5. Keseimbangan  

Prinsip desain yang memberikan bagian elemen-elemen pada sebuah 

desain, dimana tidak saling membebani dan sebanding 

2.7. Copywriting 

Mark Shaw (2012) menyatakan bahwa copywriting merupakan bagian penting 

dalam dunia desain komunikasi. Copywriting menggunakan seluruh bidang 

penulisan lainnya untuk mendapatkan ekspresi kreatif, namun tidak ada ruang 

untuk unsur kepribadian dalam penulisan, seorang copywriter hanyalah seorang 
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juru tulis, juru bicara yang disewa bagi client, dan itu adalah brand’s voice yang 

harus tersampaikan, menyolok dan jelas (hal. 9).  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemembuat copywriting antara lain: 

a. Membidik target audience  

b. Menjual manfaat, bukan fitur  

c. Bagaimana mengembangkan peluang  

d. Menahan perhatian audience melalui janji, mengantarkan, dan 

 mengingatkan  

e. Intrik untuk tetap menarik  

f. Mendapatkan tone of voice dengan benar  

2.8. Budaya Adat Istiadat 

2.8.1. Pengertian Budaya 

Setiadi, Hakam dan Effendi (2014) menyatakan bahwa budaya berasal dari bahasa 

Sanskerta, yaitu budhayah yang berarti budi atau akal. Kemudian pengertian ini 

berkembang dalam arti culture, yaitu segala aktivitas manusia untuk mengubah 

dan mengelola alam. (hlm 28) 

 Pengertian budaya atau kebudayaan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. E.B Tylor (1832 – 1917), budaya adalah suatu keseluruhan yang meliputi 

pengetahuan, kesenian, moral, adat istiadat, kepercayaan, dan juga 

kebiasaan yang didapatkan manusia daei lingkungannya sebagai anggota 

masyarakat. 
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2. Selo Soemardjan (1915 – 2003) dan Soelaman Soemardi kebudayaan 

adalah hasil karya, rasa dan cipta yang dibangun oleh masyarakat. 

3. Koentjaningrat (1923 – 1999), kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, 

yang dibuat oleh manusia itu sendiri dan dipelajari. 

4. Herkovits (1963 – 1985), kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup 

yang manusia ciptakan. 

Budaya merupakan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini 

sendiri dijadikan acuan dasar dalam proses komunikasi antarmanusia yang ada 

didalamnya karena setiap wilayah tertentu memiliki perbedaan atau keunikan 

yang membedakan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Misalnya dari segi 

bahasa, tata cara, adat istiadat tentunya dari setiap wilayah memiliki perbedaan 

yang menjadi ciri khas bagi wilayahnya itu sendiri. Tetapi setiap perilaku manusia 

biasanya terjadi berdasarkan budaya dari sebuah lingkungan yang tempati. 

2.8.2. Budaya Bali 

Menurut Wesnawa (2016), sejak zaman dahulu budaya Bali selalu berkembang. 

Hal itu dapat terjadi, salah satunya karena banyaknya para pendatang yang pergi 

ke pulau Bali untuk menetap. Meskipun selalu berkembang tetapi tradisi Bali 

sangat kental dan masih terus dijalankan sampai saat ini demi melestarikan 

budaya itu sendiri seperti tarian Bali contohnya Tari Pendet, Tari Rejang, Tari 

Sekar Jagat, Tari Topeng dan lain sebagainya yang dilakukan sebagai pendukung 

jalannya upacara keagamaan. Selain tarian, Bali juga memiliki kerajinan tangan, 

nyanyian suci yang biasa disebut kidung, alat musik, makanan khas yang terus 

dilestarikan sampai saat ini sebagai tradisi turun menurun (hlm.48). Selain Bali 
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merupakan salah satu pulau yang menjadi surga wisata karena daya tarik alamnya, 

banyaknya kebudayaan yang ada di Bali ini juga membuat daya tarik tersendiri 

bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing.  

 

2.8.3. Jenis – Jenis Budaya Bali 

Menurut Wesnawa (2016) mengatakan tradisi atau budaya yang dijalankan oleh 

masyarakat Bali dibagi menjadi 3, yaitu : 

1. Budaya atau Tradisi Kecil 

Tradisi kecil ini menunjukkan ciri-ciri masyarakat Bali Asli (Bali Aga). 

Contoh ciri-ciri tersebut adalah : 

a. Sistem ekonomi sawah masyarakat menggunakan sistem 

irigasi. 

b. Bangunan rumah dengan kamar yang berbentuk kecil dan 

terdiri  dari bahan bamboo atau kayu. 

c. Kerajinan meliputi besi, perunggu, celup, dan tenun. 

 

2. Budaya atau Tradisi Besar 

Tradisi besar mencakup tradisi agama dan kebudayaan Hindu. Selain itu 

juga mencakup unsur-unsur yang berasal dari Hindu Bali, seperti : 

a. Kekuasaan pusat adalah ditangan raja dengan adanya landasan  

konsepsi  raja sebagai keturunan dewa. 

b.   Adanya sistem kasta dalam masyarakat. 

c.   Adanya upacara pembakaran mayat bagi yang meninggal. 
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3. Budaya atau Tradisi Modern 

Tradisi modern terdiri unsur yang berkembang sejak adanya zaman 

penjajahan dan jaman kemerdekaan.  

Ciri-cirinya yaitu : 

a. Adanya barang industri yang diperoleh dari perdagangan impor 

b. Kerajinan yang bersifat produksi untuk  

c. Sistem pasar dalam ekonomi mulai muncul 

 

2.9. Spiritual atau Keagamaan 

Menurut Sudharta dan Atmaja (2010), kepercayaan yang ada dalam masyarakat 

Bali dibedakan atas dua yaitu kepercayaan yang berasal dari zaman pra Hindu dan 

kepercayaan yang berasal dari zaman Hindu. Kepercayaan yang berasal dari 

jaman pra Hindu adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Sedangkan 

kepercayaan di zaman Hindu adalah kepercayaan Panca Cradha yang dimana 

mencakup dengan percaya adanya Tuhan, percaya akan adanya roh yang abadi, 

percaya tentang punarbhawa (kelahiran kembali), percaya terhadap hukum 

karmaphala (buah dari setiap perbuatan), dan percaya adanya moksa (kebebasan 

jiwa yang abadi atau bersatu dengan Tuhan).  

Masyarakat Bali juga melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang 

disebut juga dengan Panca Yadnya yaitu lima persembahan suci secara tulus 

ikhlas kepada Sang Hyang Widhi atau Tuhan yang dibagi menjadi lima bagian 

yaitu : Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, dan Bhuta 
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Yadnya. Masyarakat Bali selalu menjaga apa yang sudah mereka bina dan 

jalankan sejak awal untuk bersembahyang. Sampai saat ini kepercayaan Panca 

Cradha dan upacara Panca Yadnya masih tetap dilaksanakan di Bali. Dalam 

beberapa upacara keagamaan, umat Hindu menyajikan makanan khas Bali sebagai 

wujud pemujaan untuk Dewa atau Leluhur terhadap kesejahteraan dan 

keselamatan umat sedharma. 
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